h ej på d ig !

större rätte r

Välkommen till Kalmars vattenhål sedan 1993!
Här är vår meny, en salig blandning av mat
som vi gillar och som ger oss semesterkänsla.
Ingen röd tråd alls, så det finns verkligen
något för alla!

Gyros							
Vår Gyros är långsamt grillad svensk
fläskkarré som vi marinerat i vitlök,
citron, koriander och oregano serveras
med yoghurt & majonnäs smaksatt med
vitlök samt rödkål, tomat, fefferoni,
saltgurka och färska örter
Rulle 115 Tallrik 135 Sallad 129

1. Beställ dryck och mat smidigt med din mobil!
order.krogers.se eller scanna QR-koden
2. Ange vilket bord ni sitter vid

Sadoos Malmöfalafel från Rosengård
Krispig falafel serveras i Libabröd
grekisk yoghurt & majonnäs smaksatt
med vitlök samt rödkål, lök, chilisås,
saltgurka, sumak och örter.
Rulle 115 Tallrik 135 Sallad 129

3. Betala med swish eller kort

g ott snac k

Grekiska oliver					50
Marconamandlar					55
Vitlöksbröd med tzatsiki			

85

Pommes med två dipp				

69

Salta nachos med två dipp			

Sötpotatispommes med två dipp		
En liten trevlig sallad			

69
79

39

Extra dippsås aioli, salsa			25
tzatsiki eller bearnaise

lite m i n d re rätte r
Guacamole 						98
Avokado i chunky bitar, silverlök,
koriander, lime serveras med nachos
Charktallrik och ost				175
Lufttorkad skinka, salami x2, parmesan,
oliver, gruyère och bröd
Större charktallrik med ost		
495
Skärbräda med chark för hela sällskapet
lufttorkad skinka, salami x2, parmesan,
oliver, gruyère och bröd
Ost				 			175
Tre sorters trevliga ostar serveras
med marmelad och knäckebröd
Klassiska Krögersplattan 			
135
Vårt urval av korv, ost, grönsaker och
nachos serveras med aioli och vår salsa
(Går såklart att få utan korv!)
Toast Skagen					149
Handskalade räkor, majonnäs,
dill, rödlök och citron på rostat bröd
Vattenmelon & feta				89
Fräsch sallad på vattenmelon, gurka,
fetaost, lime och mynta

Cheeseburgare					199
Smashad hamburgare på högrev serveras
med cheddar, brioche, majonnäs,
silverlök och ketchup
Räklåda			 			225
500g räkor serveras i en låda med
aioli, baguette och ett gäng våtservetter
Entrecôte från svenska gårdar 		
Serveras med bearnaisesås, steksky
sallad på tomat och frasiga pommes

325

Fish and chips			
		
185
Kravmärkt torsk panerad i panko friteras
och serveras med curryremoulad, gröna ärtor, citron, silverlök och pommes frites
Ceasarsallad med kyckling 		
185
Med öländsk kyckling & bacon romansallad,
ceasardressing, krutonger, parmesan
Ceasarsallad med räkor		
Med handskalade räkor romansallad,
ceasardressing, krutonger, parmesan

195

BA RN
Morötter och gurka i stavar		

45

Vattenmelon					45
Fish and chips					99
Hamburgare med pommes				99
Pannkaka med sylt och grädde		

89

SÖTT
Chokladkaka					99
med vaniljglass och hallon
Pannacotta						99
Serveras med kompott på rabarber och
crunch på havre
Glasskula						40
Hallonsorbet, citronsorbet eller vanilj

Häng med! @KrogersKalmar på Facebook och instagram#KrogersKalmar Krogers.se

D ryc k e sm e ny

G rogg !

Detta är bara toppen av drinkberget.
Vi löser det mesta! Saknar du något så
tveka inte att fråga personalen.

Rom & Cola 				
125
Gin & Tonic				125
Rosa Gin & Tonic			
125
P2						125
P3						125
Päropn Piggelin			125
Rosa Pantern				125
Screwdriver				125
Redbull Vodka			135

1. Beställ dryck och mat smidigt med din
mobil! order.krogers.se eller scanna
QR-koden
2. Ange vilket bord ni sitter vid
3. Betala med swish eller kort, hur smidigt som helst!

D ri n kti ps!
fatöl!
TT Ekologisk lager		
75
Bitburger Pilsner 		
85
Budvar tjeckisk lager		
85
Heineken 				85
Weihenstephaner 			85
Ängöl Prima Lager 		
85
Lagunitas IPA 			
85

flasköl
Stella Artois				72
Estrella Galica			72
Budvar					72
Corona					72
Daura Damm - GF			
72
Mariestad 50cl				82
Duvel					89
No Big Thing IPA
Sigtuna byggeri			89
Sigtuna Organic Ale		
89
Lagunitas Daytime
Session IPA				89
Lagunitas Maximus
Double IPA				89
S:t Eriks IPA				89

A lko h olfritt!
Coca cola 				39
Cola zero 				39
Fanta					39
Sprite					39
Loka 					35
Loka Citron				35
Juice 						
Apelsin, äpple, passion, mango
Redbull					49
Bryggkaffe från Balck 		
33
Mariestad Alkoholfri		
49
Sigtuna Napa 				49
Briska cider 				49
Alkoholfritt vin			49

Whiskey sours 				135
Amaretto sours				135		
Fläder Sours				135
Tom Collins				135
Fläder Collins				135
Peach Collins				135
Aperol Spritz 				135
Fläder Spritz 				135
Jordgubb & Rabarber Spritz
135
Midori Spritz 				135
Mimosa 					125
Fruktigt!
Tails Classic Mojitho 				
Tails Berry Mojitho
Tails Passion Mojitho
Frozen Strawberry
Klassiker!
Negroni
Lynchburg Lemonade
Old Fashion
Margarita
Cosmopolitan
Dry Martini

Vi n & B u b b lor

Vitt!
Los Arboles Chardonnay			
89
Pulpo Albarino 				95
Riesling						95
Arnaud Baillot Bourgogne			
99
Rött!
Los Arboles Cabarnet			
89
Cotês du Rhône					95
Malbec						95
Ripasso						95
Amarone 						105
Shiraz						95
Vitt!
Cava							82
Prosecco 						82
Champagne Pannier 				105
Champagne Philipponnat		
1295

